Svensk konståknings tävlingsverksamhet under Corona
- Allmän information till föreningar, publik och anhöriga till aktiva
Allmänt

Svenska Konståkningsförbundet (SKF) får många frågor från i första hand anhöriga till konståkare
kring såväl konståkningens som andra idrotters förhållningssätt under coronapandemin. Vi kan enbart
svara för SKF:s förhållningssätt och utifrån vilken information som SKF utgår från vid anpassningar
under pandemin. Svensk konståkning följer regeringsbeslut, anvisningar, allmänna råd och
rekommendationer från svenska myndigheter och agerar utifrån dessa.

Regeringsbeslut och myndigheternas beslut och rekommendationer
Folkhälsomyndigheten (FHM) meddelade den 29 maj 2020 att fr.o.m. den 14 juni 2020 tillåts tävlingar
åter oavsett ålder och nivå, förutsatt att övriga restriktioner följs. Från 13 juni är det fritt att resa
ansvarsfullt och utan att skapa trängsel. Kollektiva färdmedel bör i möjligaste mån undvikas och ska
endast användas om nödvändigt.
Regeringen beslutade den 27 mars 2020 att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med
över 50 deltagare förbjuds. Förbudet som faller under ordningslagen gäller hela landet och tills vidare.
Arrangemang med färre deltagare får genomföras, men bör utföras på ett sätt som minimerar risken för
smittspridning. Denna gräns är komplex och faller helt olika beroende på typ av idrott och evenemang:
Om evenemanget räknas som ett deltagarevenemang, dvs med stort antal deltagare, ett
publikevenemang, som mer lockar publik än deltagare och om evenemanget äger rum i ett avgränsat
tävlingsområde eller inte. Här faller konståkningen till största del under deltagarevenemang och drabbas
därför hårt av begränsningen om max 50 deltagare.
Den 22 oktober informerade regeringen om beslut om undantag i 50-gränsen för allmänna och offentliga
tillställningar: Från och med den 1 november tillåts vissa idrottsevenemang med upp till 300 personer i
publiken. Se mer om det under rubrik ”Gräns på 300 i sittande publik”.
Den 19 oktober beslutades förlänga FHM:s allmänna råd och rekommendationer till 30 juni 2021.

Översättning av råd och rekommendationer samt regeringsbeslut till
idrottstävling
Riksidrottsförbundet har en nära dialog med Folkhälsomyndigheten och regeringen avseende
rekommendation och beslut och konsekvenser och hur dessa ska översättas till olika typer av
idrottstävlingar. Riksidrottsförbundet har i sin tur nära dialog med alla Specialidrottsförbund (SF) och
informerar fortlöpande om eventuella ändringar och andra tolkningar.

Idrott och tävling ur ett folkhälsoperspektiv
Idrottslig verksamhet bidrar till folkhälsan och det är viktigt att barn och unga får möjlighet att

rör på sig. Det vardagliga idrottandet i föreningen bör alltså i möjligaste mån fortgå med
anpassningar till FHM:s rekommendationer och allmänna råd.
Att tävla anses inte ha betydelse för folkhälsan utan tvärtom finns flera moment i samband
med tävling som riskerar bidra till smittspridning, bl.a. samlar en tävling grupper och
människor från olika delar av landet som inte möts dagligen, man delar hygienutrymmen och
deltagare och tränare ska resa till tävlingsplatsen och tillbaka.

Gräns på 300 för sittande publik

Den 22 oktober meddelade regeringen beslutet att höja publikgränsen till 300 personer för
idrottsevenemang som har anvisade sittplatser, med avstånd på en meter mellan åskådarna. Undantaget
gäller från den 1 november och så länge arrangörer tar fortsatt ansvar och följer gällande rekommendationer.
Gränsen på 50 deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gäller som huvudregel,
men regeringen har beslutat om ett undantag från 50-begränsningen för vissa idrottsevenemang:
Från och med den 1 november tillåts idrottsevenemang med upp till 300 personer i publiken, under
förutsättning att personerna anvisas sittplatser och håller minst en meters avstånd till varandra. Avståndet
på minst en meter ska hållas även när man anländer och lämnar evenemanget, rör sig i de publika
områdena samt vid eventuella köer eller liknande. Två personer i samma sällskap ska kunna sitta
tillsammans utan avstånd mellan sig.
Regeringens beslut om en gräns på 300 i publiken och avstånd på en meter grundar sig på en
rekommendation från Folkhälsomyndigheten och gäller förutsatt att smittläget så tillåter.
Mer info om beslutet hittar du på regeringens webbplats
Arrangörer av tävlingar måste ta ställning till om publik ska släppas in och i så fall hur många besökare
anläggningen har kapacitet för utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation om anvisade sittplatser
med en meters mellanrum. Hallen måste delas in i en zon för publik med egen entré och en zon för
ackrediterade med egen ingång till hallen och flödena mellan publik och ackrediterade ska inte korsas. Som
publik på tävling är det viktigt att respektera arrangörens anvisningar och FHM:s alla allmänna råd och
rekommendationer.
Vill man besöka tävlingen gäller det att ta reda på vilka anvisningar som gäller från arrangören och följa
dessa. Det är också viktigt att respektera om arrangör inte anser sig ha möjlighet att släppa in publik under
rådande förutsättningar.

Vilka räknas till pubilk?
Till publik räknas alla som inte faller under begreppet: Åkare, tränare, teknisk funktionär,
arrangörsfunktionär, arenapersonal.. Alla som besöker hallen för nöjes skull är publik. Det
innebär att även anhöriga till åkare faller under kategorin publik.

Riktlinjer för tävlingar
På FHM:s uppmaning har RF uppdragit åt alla Specialförbund att ta fram riktlinjer för
respektive idrottstävlingsverksamhet. Dessa riktlinjers syfte är att säkerställa att FHM:s
rekommendationer och råd efterlevs under tävling. Det är av yttersta vikt att riktlinjerna
efterlevs och att föreningar som anmäler till tävlingar informerar sina deltagare och övriga
medlemmar om förutsättningarna i riktlinjerna.

Inskärpning av efterlevnad av riktlinjer
Under de första höstmånaderna har smittspridningen på nytt ökat i landet. Det finns
indikationer på att många blir smittade i samband med idrottstävling. Idrottsrörelsen samlar
många människor och har därmed ett stort ansvar i smittspridningsfrågan. Genom att ta
personligt ansvar, följa FHM.s allmänna råd och rekommendationer och visa hänsyn kan vi
tillsammans göra skillnad. FHM och RF uppmanar tillsammans med respektive
Specialidrottsförbund föreningar och föreningsmedlemmar att efterleva de riktlinjer som tas
fram för tävlingsverksamhet.

Regionala restriktioner
Regioner kan besluta om lokala restriktioner och till och med stänga ned vissa geografiska
områden. Som anmälande förening, åkare och anhörig till åkare är det viktigt att ta reda vilka
förutsättningar som gäller för den regionen som man planerar anmäla till/är anmäld till och
följa eventuella extra restriktioner.

Tävlingar kan ställas in
Under cornapandemin finns det fler omständigheter som i slutändan kan leda till att en
planerad tävling kan tvingas ställas in. Alla måste även ha en förberedelse på att detta kan ske
med tanke på regionala restriktioner. Arrangören bedömer utifrån kapacitet, riktlinjer och
riskbedömningsverktyg hiruvida tävlingen kan genomföras eller inte. För förbundstävlingar
sker detta i samråd med SKF.

Riskbedömning
Alla arrangörer uppmanas göra en riskbedömning inför ett tävlingsarrangemang och använda
Svenska Konståkningsförbundets riskbedömningsverktyg. I den ska man ta ställning till
huruvida arrangemanget är nödvändigt, viktigt eller trevligt att genomföra samt vilka åtgärder
som krävs för att genomföra arrangemanget i enlighet med FHM:s rekommendationer.
Arrangören måste också ta ställning till om man kan hantera publik och hur flöden i hallen ska
lösas.
Åkare som ska delta i en tävling uppmanas också göra en riskbedömning innan anmälan och
uppdatera denna innan avresa/tävlingsstart. I riskbedömningen ska ingå eventuellt resande och
vad som gäller i aktuella regioner.

Om vi alla hjälps åt och följer riktlinjer, visar hänsyn och tar personligt ansvar ökar möjligheten att
tävlingar kan genomföras som planerat. Det är av yttersta vikt att respektera FHM:s rekommendationer
och allmänna råd samt SKF:s riktlinjer för tävlingar.
Tack för din hjälp och förståelse!
Svenska Konståkningsförbundet
Tävlingskommittén

